
SOL·LICITUD

AJUDES PARÈNTESI PER A EMPRESES DEL MUNICIPI DE GATA 
DE GORGOS (PLA RESISTIR) 

A) ENTITAT SOL·LICITANT
Cognom i nom (p. físiques) / Raó social de l’entidad (p. jurídiques): N.I.F./ C.I.F. 

Domicili de l’activitat 

C.P. Població Província 

Correu electrònic a efectes de notificacions Telèfon 

B) DADES REPRESENTANT
Cognoms i nom: N.I.F./ C.I.F. 

Domicili a efectes de notificacions 

C.P. Població Província 

Correu electrònic Telèfon 

 

C) DADES PER A DETERMINAR L'AJUDA

 CNAE: ________ 

Nombre de treballadors pels quals se sol·licita la subvenció: 

Per compte propi: _____ 

Por compte d’altre: _____      

(Vegeu còmput en  la base 4a) 

D) DADES BANCARIES
Si no obren en poder de l’Ajuntament les seues dades bancàries o té donat d’alta més d’un compte 
bancari, indique a continuació les dades del compte de la seua titularitat en la qual vol que s’efectue 
el pagament: 

PAÍS Y DC 
IBAN 

ENTITAT OFICINA DC NÚMERO DE COMPTE Número de compte 
bancari (IBAN):   

E) AUTORITZACIÓ
El/La sotasignant, en acollir-se a les ajudes regulades en les AJUDES PARÈNTESI PER A 
EMPRESES DEL MUNICIPI DE GATA DE GORGOS (PLA RESISTIR): 

AUTORITZA l'Ajuntament de Gata de Gorgos a la consulta interactiva dels requisits de trobar-se 
al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social (TGSS). 

NO AUTORITZA 
En cas de no autoritzar o oposar-se a la comprovació per l'òrgan gestor d'aquests requisits, haurà 
d'aportar-se de manera obligatòria la documentació acreditativa. 



F) DECLARACIONS RESPONSABLES

El sotasignat DECLARA RESPONSABLEMENT que compleix amb tots i cadascun dels requisits 
exigits en les Bases Reguladores de la convocatòria de les AJUDES PARÈNTESIS PER A 
EMPRESES DEL MUNICIPI DE GATA DE GORGOS (PLA RESISTIR), i en particular:
    • Que l'activitat econòmica per la qual se sol·licita subvenció és desenvolupada per una persona 
autònoma o una microempresa i  reuneix tots els requisits legals per al seu exercici. En el supòsit de 
tractar-se d'una microempresa, la persona sol·licitant declara que reuneix els requisits establerts per a 
ser microempresa de conformitat amb l'Annex I del Reglament (UE) Núm. 651/2014 de la Comissió, 
De 17 de juny de 2014 i explica que amb un màxim de 10 persones treballadores. En el supòsit de 
sol·licitants persones treballadores autònomes declaren estar donats d'alta en el règim corresponent 
de la Seguretat Social.
    • Està donat/da d'alta en alguna de les activitats (CNAE) dels sectors identificats a l'Annex I 
d'aquesta convocatòria a 31 de desembre de 2020.
    • Que l'activitat es realitza al terme municipal de Gata.
      En cas de no tenir local afecte a l'activitat en el municipi de Gata, el domicili fiscal ha de trobar-se 
en el terme municipal de Gata amb data anterior al dia 31 de desembre de 2020.
En cas de tenir local, però aquest i l’activitat estiga situada en un municipi diferent, si les bases del 
municipi on es du a terme l’activitat fan referència a domicili fiscal i no on es realitza l’activitat, i 
aquesta microempresa o persona autònoma tinga el seu domicili fiscal en el municipi de Gata, sempre 
aportant documentació que confirme que no pot rebre les ajudes en el poble on du a terme l’activitat, a 
causa de la redacció de les bases en el poble on acomplisca l’activitat.
      En cas de tindre en altres termes municipals diferents activitats o més d’un local destinat a la 
mateixa o una altra activitat, a efectes de determinar la condició de beneficiari es determinarà com a 
domicili de l’activitat el que estiga situat en el terme municipal de Gata. En aquest cas i amb caràcter 
obligatori, prèviament al pagament de la subvenció que li puga correspondre, el beneficiari deurà 
presentar un certificat emés pel o els ajuntaments en els quals tinga les diferents activitats o locals en 
el que conste expressament que una vegada tancat el termini de les ajudes parèntesi del pla resistir, 
l'empresa xxxxxxxx no ha rebut les esmenades ajudes.
    • Que es troba en funcionament a data 31 de desembre de 2020.
    • Que figura en el llistat d'exempts de l’IAE.
    • És certa la informació relativa al nombre de persones treballadores que s'indica en la instància 
afiliades a la Seguretat Social a 31 de desembre de 2020.
    • Que les factures presentades per un import de 2.000€, impostos no subvencionables exclosos, 
corresponen a les despeses corrents de l'activitat per a la qual sol·licita subvenció, acompanyades del 
corresponent justificant bancari de pagament, degudament segellat i amb identificació de la persona o 
empresa destinatària o així mateix, acompanyades per qualsevol altre mitjà de justificació de 
pagament admès en dret. Que la documentació justificativa i les còpies presentades són autèntiques, 
així com que es compromet a la conservació dels originals durant el termini de prescripció previst en 
els articles 39 i 65 de la llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions. Aquestes despeses 
han d'haver estat pagades en el període comprés entre el 1 d’abril de 2020 fins a la data de 
presentació de la sol·licitud.
    • Que la persona sol·licitant no està sotmesa a les prohibicions per obtenir la condició de 
beneficiària i per ser receptora del pagament establert en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i en 
concret apartat 2 (excloent el pronunciament exprés sobre el qual disposen les lletres e i g d'aquest 
apartat) i 3 de l'article 13.
    • Que la persona sol·licitant es compromet a l'acompliment de les obligacions de les persones 
beneficiàries de subvencions, que estableix l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre 
(excloent el pronunciament exprés sobre el qual disposa l'apartat 1. Lletra e d'aquest article).
    • Que la persona sol·licitant es compromet a declarar les ajudes de minimis que li hagen estat 
concedides per qualsevol projecte durant els tres últims exercicis fiscals, amb indicació d'import, 
organisme, data de concessió i règim d'ajudes en què s'empara, o, si cas, declaració de no haver 
rebut cap; així com compromís de comunicar al més aviat les obtingudes amb posterioritat a la 
presentació de la sol·licitud.
    • Que són certes les dades bancàries reflectides, que identifiquen el compte del qual és titular el 
SOL·LICITANT, en el que desitja rebre els pagaments que puguen correspondre-li.
Al mateix temps, la persona sol·licitant es compromet a complir amb les OBLIGACIONS esmentades 
en la Base 13.

o



 NIF / CIF o NIE acompanyat del passaport, de la persona o empresa sol·licitant 

Certificat actualitzat de situació censal de l'agència tributària on conste l'activitat econòmica 
amb la seua data d'alta, domicili del local de desenvolupament d'activitat dins del terme 
municipal de Gata de Gorgos. O si escau, documentació que acredite el compliment del 
punt 7.1.c de les bases reguladores de les Ajudes Parèntesi del municipi de Gata de 
Gorgos.

Signatura del/la sol·licitant Informació relativa a la protecció de dades de conformitat amb la Llei 
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades Personals i 
garantia dels drets digitals: 

Data:_____________________ 

Responsable del tractament de les seues dades: Ajuntament de Gata de Gorgos (CIF: 
P0307100H, Duquessa d'Almodóvar, 3 – 03740 Gata de Gorgos – Alacant), únic 
destinatari de la informació aportada voluntàriament. Finalitat del tractament de les dades: 
Gestionar la sol·licitud d'ajudes Parèntesi per a empreses del municipi de Gata de Gorgos 
(Pla Resistir). Temps de conservació de les dades: Durant el termini de vigència d'aquest 
expedient. No obstant això, les dades seran conservades amb finalitats d'arxiu d'interés públic 
o fins estadístics Legitimació per al tractament de les dades: Exercici dels poders públics o
competències pròpies Cessió a terceres persones: Les dades cedides NO seran cedides a 
terceres persones alienes a l'Ajuntament de Gata de Gorgos, llevat que hagen de ser 
comunicats a altres entitats públiques per imperatiu legal. 
Drets: Dret d'accés a les seues dades, sol·licitar la seua rectificació o, si escau, 
cancel·lació, oposició o sol·licitar la seua supressió. Podrà sol·licitar la limitació del tractament 
de les seues dades o, i escau, oposar-se al tractament d'aquests. Per a exercir els 
expressats drets podrà fer-ho a través de la seu electrònica de 
l'Ajuntament de Gata de Gorgos (https://gatadegorgos.sedelectronica.es). 

A L'ALCALDE DE L'AJUNTAMENT DE GATA DE GORGOS 

Documentació acreditativa de les despeses corrents, del seu justificant d'abonament i el seu 
compte justificatiu

En cas d'autònoms que estiguen treballant en règim de cooperativa de treball associat, en el 
qual en el certificat actualitzat de situació censal figura la cooperativa i no la persona física, 
s'haurà d'aportar certificat emés per la Cooperativa en què conste el pagament de factures de 
la persona sol·licitant de la subvenció per import de 2.000 €, impostos no subvencionables 
exclosos, la data de desemborsament estiga compresa entre l'abril de 2020 i la data de 
presentació de la sol·licitud. Les factures han de correspondre a despeses corrents de 
l'activitat per a la qual es sol·licita subvenció.

Annex representació: Formulari relatiu a la representació només per al cas de no disposar de 
signatura electrònica i actuar mitjançant representant.

Declaració de minimis

 Pel còmput del nombre de treballadors afiliats a la seguretat social, es presentarà la 
següent documentació:

Per al còmput de persones treballadores per compte d'altri: vida laboral del codi de 
compte de cotització en data de 31 de desembre de 2020

- pel còmput de persones treballadores per compte propi: vida laboral de la persona 
treballadora autonoma, autonomo societari o autonomo col·laborador amb data d'emissió 
igual o posterior a 31 de desembre de 2020. S’admetran els 
treballadors autònoms societaris o autònoms col·laboradors sempre que es troben 
enquadrats en algun dels supòsits de l'art. 305, punt 2, del reial decret legislatiu 8/2015 
de 30 d'octubre, text refós de la llei general de la seguretat social. No s'inclourà en 
aquest còmput a l'empresari individual o la persona que exercisca l'efectiva direcció i 
gestió de la microempresa, segons el cas.

El/la sol·licitant declara la veracitat de totes les dades que consten en la present declaració i 
SOL·LICITA a l'Ajuntament de Gata de Gorgos, la concessió d'ajudes parèntesi per a empreses 
del municipi de Gata de Gorgos (Pla Resistir). Als expressats efectes s'aporta la següent 
documentació: 
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